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Avaliação da força muscular respiratória 

em mulheres fumantes 
 

 
O tabagismo leva à obstrução das vias aéreas, dificulta a respiração e aumenta o esforço muscular 
respiratório. O objetivo deste estudo foi avaliar a força muscular respiratória (FMR) em mulheres fumantes, 
comparando-a com os valores previstos de Pressão Inspiratória e Expiratória Máximas (PImáx e PEmáx) e 
verificar a correlação da FMR com o tempo do hábito de fumar.  Trata-se de um estudo transversal. Foram 
avaliadas 67 voluntárias fumantes por meio da manovacuometria analógica para os músculos respiratórios. 
Observou-se diminuição significativa dos valores obtidos em relação aos previstos. As médias de PImáx 
foram: obtido (7126cmH2O) e o previsto (9829 cmH2O). Para a PEmáx,  as médias foram: obtido 
(9029cmH2O) e o previsto (10015 cmH2O). Constatou-se correlação negativa entre PImáx e o tempo do 
hábito de fumar (r= -0,35; p<0,01). As voluntárias fumantes avaliadas apresentaram diminuição da FMR. O 
fumo pode contribuir para o surgimento de patologias respiratórias e prejudicar o desempenho muscular 
respiratório. 
Descritores: Testes de Função Respiratória; Tabagismo; Fisioterapia. 
 
 
Smoking leads to airway obstruction, impairs breathing and increases the respiratory muscle effort. Thus 
the objective of this study was to evaluate respiratory muscle strength (RMS) in female smokers, comparing 
it with the predicted values of maximum inspiratory and expiratory pressure (MIP and MEP) and the 
correlation of FMR with time of smoking. This is a cross sectional study. It is evaluated 67 volunteer 
smokers by analog manometer to the respiratory muscles. There was a decrease in the values obtained in 
relation to those. The mean MIP were obtained (71  26cmH2O)  
and predicted (98  29 cmH2O). The MEP averages were obtained (90  29cmH2O) and predicted (100  15 
cmH2O). Negative correlation was found between MIP and the time of smoking (r = -0.35, p<0.01). The 
volunteers assessed smokers showed a decrease in FMR. Smoking can contribute to the emergence of 
respiratory diseases and impair respiratory muscle strength. 
Descriptors: Respiratory Function Tests; Smoking; Physical Therapy Specialty.  
 
 
Fumar conduce a la obstrucción de las vías respiratorias, afecta la respiración y aumenta el esfuerzo de los 
músculos respiratorios. El objetivo de este estudio fue evaluar la fuerza muscular respiratoria (RMS) en las 
mujeres fumadoras, comparándolo con los valores pronosticados de la presión inspiratoria y espiratoria 
máximas (PIM y MEP) y la correlación de FMR con el tiempo del hábito de fumar. Se trata de un estudio de 
corte transversal. Se evaluaron 67 fumadoras voluntarias por el manómetro analógico de los músculos 
respiratorios.. Hubo una disminución en los valores obtenidos en relación al esperado. El MIP se obtuvieron 
media (71  26cmH2O) y predijo (98  29 cm de H2O). Los promedios se obtuvieron del MEP (90  
29cmH2O) y predijo (100  15 cm de H2O). Se encontró correlación negativa entre el MIP y el tiempo de 
tabaquismo (r = -0,35, p <0,01). Las fumadoras evaluados mostraron una disminución de la FMR. Fumar 
puede contribuir a la aparición de enfermedades respiratorias y afectar la fuerza de los músculos 
respiratorios.Descriptores: Pruebas Funcionales Respiratorias; Tabaquismo; Fisioterapia. 

 

 



Avaliação em Saúde 

Ruas G, Couto VF, Pegorari MS, Ohara DG, Jamami LK, Jamami M. Avaliação da força muscular respiratória em mulheres fumantes. 
 

 
 Saúde Coletiva 2013; 10(59): 13-17    14 

 

 

Gualberto Ruas gualbertoruas@yahoo.com.br   
Fisioterapeuta. Mestre em Fisioterapia Respiratória. 
Doutorando em Fisioterapia Respiratória pela 
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). 
Professor do Curso de Graduação em Fisioterapia da 
Universidade Federal do Triângulo Mineiro-UFTM  
 
Victor Fernando Couto  
Fisioterapeuta. Especialista em Ventilação Mecânica 
em Pneumopatas. Mestre em Fisioterapia. 
Coordenador e Professor do Curso de Fisioterapia – 
FAFICH. 
 
Maycon Sousa Pegorari  
mayconpegorari@yahoo.com.br 
Fisioterapeuta. Especialista em Saúde Coletiva. 
Especialista em Saúde do Idoso na modalidade 
Residência Multiprofissional. Mestrando em Atenção 
á Saúde - UFTM  

Daniela Gonçalves Ohara dani_ohara@hotmail.com 
Fisioterapeuta. Especialista em Docência do Ensino 
Superior. Especialista em Saúde do Adulto na 
modalidade Residência Multiprofissional. Mestranda 
em Fisioterapia pela UFSCar.  
 
Luciana Kawakami Jamami 
Fisioterapeuta. Especialista em Fisioterapia 
Cardiorespiratória. Mestre em Fisioterapia. 
Professora no Centro Universitário Paulista 
 
Maurício Jamami 
Fisioterapeuta. Especialista em Fisioterapia 
Respiratória. Mestre em Fisioterapia. Doutor em 
Ciências Fisiológicas. Professor Associado do 
Departamento de Fisioterapia- UFSCar. Docente 
Permanente do Programa de Pós-graduação de 
Fisioterapia-USFCar 

 

Recebido: 13/09/2011 
Aprovado: 28/09/2012 

 

INTRODUÇÃO 

 Organização Mundial de Saúde (OMS)1 estima 
que um quinto de toda população mundial seja 

tabagista, correspondendo a 1,1 bilhões de fumantes, 
e destes 800 milhões se encontram em países 
subdesenvolvidos como o Brasil, sendo 200 milhões 
de tabagistas mulheres. 

 O tabagismo está relacionado com 30% das 
mortes por câncer, 90% das mortes por câncer de 
pulmão, 25% das mortes por doença coronariana e 
infarto, e 85% das mortes por doença pulmonar 
obstrutiva crônica (DPOC)2. 
 Verifica-se que o crescente uso de tabaco 
entre as mulheres se observa aumento de patologias 
antes mais adstritas ao sexo masculino, entre elas as 
doenças coronarianas e doenças vasculares 
periféricas como o Acidente Vascular Encefálico 
(AVE) e respiratórias3. 

O tabagismo é considerado mundialmente 
um problema de saúde pública, relacionado a altos 
índices de morbidade e mortalidade do mundo 
moderno1, sendo atribuído a ele complicações em 
diversos sistemas4. 

Entre os fatores que contribuíram para o 
aumento do número de fumantes na América Latina e 
no Brasil estão o crescimento da população de 
adolescentes e adultos jovens, a disseminação do 
estilo de vida urbano e a entrada da mulher no 
mercado de trabalho4.  

 Vários estudos epidemiológicos comprovam 
os efeitos deletérios do tabagismo principalmente na 
ocorrência do câncer no sistema respiratório, 
desenvolvimento da doença pulmonar obstrutiva 

crônica e aceleração do aparecimento precoce da 
aterosclerose proporcionando maior risco de 
doenças arteriais coronarianas2,4,5.  

Devido a todas essas repercussões sistêmicas 
é necessária à organização de campanhas 
antitabagismo efetivas envolvendo vários 
profissionais da área da saúde, mídia, sociedade e 
poder público. 
Os fisioterapeutas têm papel importante na 
promoção da saúde, assim como podem auxiliar na 
prevenção do tabagismo. Durante a avaliação 
fisioterapêutica, o hábito de fumar é contemplado 
principalmente na anamnese, quanto ao número de 
cigarros fumados por dia, o tempo de fumo, idade de 
início, como iniciou o fumo, e se gostaria de 
interromper o hábito. Torna-se, então, um parâmetro 
essencial tanto na orientação do paciente quanto 
para estabelecer fatores de risco para diversas 
doenças, principalmente as respiratórias, podendo 
direcionar e aprimorar a intervenção 
fisioterapêutica. 

Segundo Scanlan, Wilkins e Stoller6, 80% dos 
tabagistas declaram o desejo de cessar o hábito de 
fumar. Desta maneira, a interrupção do tabagismo 
deve envolver um programa global e progressivo que 
incorpora desde a identificação do risco até o suporte 
de manutenção. 

Os fisioterapeutas podem se envolver em 
três níveis de serviço: primário (campanhas 
educativas para prevenção do tabagismo), 
secundário (realizando avaliações respiratórias 
comunitárias) e terciário (inserir indivíduos em 
programas de reabilitação pulmonar e programas de 
educação para a cessação do tabagismo)6.  

A 
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Consequentemente faz-se necessário 
recursos adicionais para a avaliação e estímulo da 
cessação do tabagismo nos indivíduos fumantes. 
Dentro deste contexto, sugere-se a utilização da 
manovacuometria, como parte da rotina de avaliação 
desses indivíduos. 

A força muscular respiratória pode estar 
alterada em fumantes devido a modificações no 
mecanismo de defesa pulmonar com menor clearance 
muco-ciliar, e produção excessiva de muco5, podendo 
levar a um padrão obstrutivo, com aumento na 
resistência das vias aéreas. Como consequência o 
trabalho respiratório aumenta, exigindo maior 
recrutamento dos músculos respiratórios e maior 
gasto energético.  

Além disso, a nicotina, substância que causa 
a dependência tabágica, produz no sistema 
respiratório um padrão de hiperventilação com 
hipocapnia, podendo interferir no desempenho dos 
músculos respiratórios7.  

Tendo em vista essas considerações justifica-
se a realização de estudos sobre os efeitos do 
tabagismo na força muscular respiratória avaliada 
por meio da manovacuometria. Desta maneira, o 
objetivo deste estudo foi avaliar a força muscular 
respiratória em mulheres fumantes, comparando os 
valores de Pressão Inspiratória e Expiratória 
Máximas obtidos com os valores previstos de 
normalidade e correlacionar os valores obtidos com o 
tempo do hábito de fumar. 
 
METODOLOGIA 
Trata-se de um estudo transversal realizado com 67 
voluntárias fumantes no período de junho a 
dezembro de 2010 no Centro Universitário Central 
Paulista - UNICEP, com média de idade de 3615 
anos, com média de peso de 6411 Kg e média de 
altura de 1646 cm. Este estudo foi aprovado pelo 
Comitê de Ética e Pesquisa do UNICEP, São Carlos/SP 
sob número 2500/2009 de dezembro de 2009. Todas 
as voluntárias foram informadas da característica 
deste estudo e aceitaram em participar 
voluntariamente, assinando um termo de 

consentimento livre e esclarecido conforme 
determina a resolução 196/96 do Conselho Nacional 
de Saúde. 

Os critérios de inclusão foram: faixa etária 
entre 18 a 40 anos, não apresentar doenças 
cardíacas, respiratórias e neurológicas e serem 
sedentárias.  

A avaliação da força muscular respiratória 
(FMR) foi realizada por meio das técnicas de medidas 
da Pressão Inspiratória máxima (PImáx) e Pressão 
Expiratória máxima (PEmáx), através de um 
manovacuômetro escalonado em cmH2O, equipado 
com adaptador de bocais, contendo um orifício de 2 
milímetros de diâmetro, servindo como orifício de 
alívio dos músculos bucais8. A PImáx foi obtida com 
manobra de inspiração máxima precedida de 
expiração máxima a partir do volume residual e a 
PEmáx por meio de uma manobra de expiração 
máxima precedida de uma inspiração máxima, a 
partir da capacidade pulmonar total.  

O indivíduo realizava as manobras na 
posição ortostática, cada manobra era realizada no 
mínimo três vezes, com o objetivo de obter o maior 
valor de três manobras aceitáveis (diferença entre os 
valores menores que 10%). 
 Além disso, todas as voluntárias 
responderam ao questionário de Fargestrom que 
determina o grau de dependência ao tabaco que é 
composto por sete questões que abordam quantidade 
de cigarros, grau de satisfação, e outros. A pontuação 
é obtida por meio da soma dos pontos de todas as 
questões que pode ter como resultado: grau muito 
baixo, baixo, médio, elevado e muito elevado de 
dependência. Os resultados foram re-categorizados 
em dependência leve, moderada e grave/elevada8.  

Os valores obtidos de FMR foram 
comparados com os previstos na literatura9 por meio 
do teste não paramétrico de Wilcoxon. Além disso, foi 
verificada a correlação da FMR com o tempo do 
hábito de fumar por meio da correlação de 
Spearmann. Em todos os testes o nível de 
significância foi de 5% (p<0,05).

 
RESULTADOS  
Todas as voluntárias tinham idade entre 18 e 40 
anos, cor branca, IMC normal ou sobrepeso e 
sedentárias, com grau de dependência nicótica 
moderada, consumindo em média 159 cigarros por 
dia, num período de 1712 anos. 
 Além disso, observou-se uma diminuição 
significativa dos valores obtidos em relação aos 

previstos para FMR. A média dos valores obtidos da 
PImáx foi de 7126 cmH2O e o previsto foi de 9812 
cmH2O. Para a PEmáx a média dos valores obtidos foi 
de 9029 cmH2O e o previsto de 10015 cmH2O 
(Figura 1). Constatou-se ainda, uma correlação 
negativa entre a PImáx e o tempo do hábito de fumar 
(Correlação de Spearmann; r= -0,35; p<0,001).  
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Figura 1: Valores das Pressões Expiratórias e Inspiratórias máximas obtidas e previstas, Local, Data. 
(* p<0,05) 

 
DISCUSSÃO 
Neste estudo verificou-se que os valores da PImáx e 
PEmáx obtidos foram menores que os previstos, 
sugerindo uma diminuição do desempenho dos 
músculos inspiratórios e expiratórios.  

O fumo é responsável pela constrição dos 
bronquíolos terminais com aumento da resistência e 
diminuição do clearance muco ciliar devido à 
paralisia dos cílios, com consequentemente acúmulo 
de secreções pulmonares. Esta condição propicia 
quadros infecciosos e obstrução das vias aéreas 
tornando especialmente difíceis as expirações, 
causando assim aprisionamento de ar nos alvéolos e 
hiperdistensão alveolar. Isto, associado à infecção 
pulmonar, causa uma acentuada destruição de 50 a 
80% dos septos alveolares4.  

O tabagismo propicia uma reação 
inflamatória, onde a fumaça inalada em uma 
temperatura extremamente alta, favorece a lesão das 
vias aéreas10. 
 O revestimento das vias aéreas superiores 
não suporta a alta temperatura da fumaça nem a 
toxicidade de seus compostos químicos e o 
organismo passa a produzir mais muco para expulsar 
o elemento irritante. Nos brônquios e nos alvéolos, a 
fumaça provoca reações inflamatórias que acarretam 
destruição sequencial dos brônquios e da estrutura 
arquitetônica dos pulmões. Além disso, a fumaça 
inalada induz a corrosão por onde passa e gera 
partículas de oxigênio, os radicais livres, que têm a 
capacidade de oxidar e destruir as estruturas 
celulares. 

A bronquite crônica apresenta excessiva 
produção de muco, hipertrofia das glândulas 
mucosas, alterações no transporte mucociliar, 
destruição ciliar, metaplasias, inflamação bronquiolar 
e, em determinados casos, hipertrofia e hiperplasia 
muscular brônquica. O tabagismo é, na maioria das 
vezes, o principal fator etiológico11,12.  
 Essas alterações respiratórias levam a um 
aumento na complacência pulmonar e resistência das 
vias aéreas interferindo na mecânica respiratória que 
está relacionada com o trabalho dos músculos 
respiratórios, consequentemente, isso pode 
ocasionar alteração na força muscular respiratória. 
 Como consequência desta condição, a ação 
deletéria do cigarro permanece não só nos pulmões, 
mas em todo o aparelho respiratório e surgem as 
rinites, sinusites e bronquites renitentes.  
Além disso, o uso do cigarro tem contribuído para o 
desenvolvimento de doenças respiratórias, 
cardiovasculares e neoplasias, sendo considerado um 
fator de risco para doenças cardíacas vasculares 
ateroscleróticas, pois ele reduz o colesterol HDL, 
aumenta o fibrinogênio, agrega plaquetas, reduz a 
capacidade de transporte de oxigênio do sangue e 
provoca liberação de catecolaminas, que tornam o 
miocárdio mais sensível4,12.  
Nesse contexto, observou-se que quanto maior o 
tempo de fumo, menor a PImáx, sugerindo que o 
hábito de fumar causa maior prejuízo aos músculos 
inspiratórios, colaborando para a fraqueza desses 
músculos com o decorrer da idade e favorecendo o 
surgimento de problemas respiratórios. 
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Apesar de o fumo ser importante fator de 
risco, cuja remoção repercute significativamente na 
redução da morbidade e mortalidade2, os dados de 
prevalência de tabagismo na população brasileira 
mostram um aumento importante no consumo de 
cigarros com um maior percentual de mulheres 
fumantes, mas que ainda não se observa um aumento 
proporcional das mortes em decorrência das doenças 
tabaco relacionadas3.  
 É um grande desafio para a Saúde Pública 
diminuir o número de indivíduos fumantes e as 
estratégias devem se concentrar no trabalho 
preventivo. No Brasil, as Diretrizes para cessação do 
Tabagismo consideram a relevância social e a 
necessidade do envolvimento não só das equipes de 
saúde, mas, da família e da sociedade, nas campanhas 
de conscientização e de orientação às pessoas vítimas 
do tabaco13. 

As campanhas anti-fumo podem ser uma 
opção para tentar impedir o avanço no consumo de 
cigarros e nas complicações e mortes decorrentes das 
doenças tabaco relacionadas, sendo uma estratégia 
econômica e que já se observa impacto positivo nos 
países desenvolvidos1.  

O fisioterapeuta é um dos profissionais da 
área da saúde que podem auxiliar na prevenção e 
orientações para a cessação do tabagismo, podendo 
enfocar na avaliação fisioterapêutica o hábito do 

fumo estimulando os fumantes para a cessação e 
utilizando medidas de avaliação funcional como o 
manovacuômetro, que pode informar o 
comprometimento dos músculos respiratórios assim 
como parâmetro evolutivo pós-interrupção do 
tabagismo e pós-intervenção. Devido à complexidade 
da dependência do fumo, muitas vezes é necessário 
reencaminha-lo a serviços específicos que possam 
auxilia-lo na interrupção do fumo. 
 Por isso, com base nos resultados verifica-se 
que a manovacuometria pode ser um importante 
recurso na avaliação dos fumantes, propiciando mais 
parâmetros sobre o estado geral de saúde dos 
indivíduos. 
 
CONCLUSÃO 
Este estudo mostrou que mulheres fumantes 
apresentaram valores significativamente menores 
para os obtidos em relação aos previstos na força da 
musculatura respiratória, sugerindo a fraqueza 
desses músculos. Foi observado correlação negativa 
significativa entre o tempo do hábito de fumar e a 
PImáx. Neste sentido, a fisioterapia respiratória por 
meio de seus recursos, especialmente a 
manovacuometria, se constitui como importante 
estratégia na prevenção, avaliação e tratamento das 
complicações advindas do tabagismo. 
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